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Bij de start van een legislatuur wa-
ren de ambities en de verwachtin-
gen hoog gespannen. Ben je van-
daag tevreden met wat je hebt ge-
realiseerd?
Ik denk dat we heel wat stenen ver-
legd hebben binnen onderwijs. Ik 
geef een voorbeeld: we zijn gestart 
met een slechte budgettaire toe-
stand, er was van een cao totaal 
geen sprake. Toch sloten we in sa-
menwerking met de vakbonden vo-
rig jaar een goede cao af met juiste 
keuzes: de focus op de jonge leer-
kracht - dat was voor mij heel be-
langrijk - en de oriëntering van mid-
delen naar het basisonderwijs, om-
dat daar echt de grootste noden zit-
ten.
Ik ben ook blij met de vele hervor-
mingen die op de sporen staan. Het 
sluiten van een loopbaanakkoord is 
niet gelukt. Ik heb gemerkt dat 
daartoe het water nog veel te diep 
is, niet alleen tussen de partners en 
de overheid, maar ook tussen de 
werkgevers en werknemers. Het is 
wel goed dat er een tijdsbestedings-
onderzoek gekomen is omdat dit nu 
toelaat om met kennis van zaken 
beslissingen te nemen.

een aantal maatregelen van het 
loopbaanpact werden wel gereali-
seerd.
Drie zaken hebben we aangepakt. 
Op de eerste plaats het loon, via de 
cao. Het loon van de leraar moet 
competitief zijn en blijven, zeker in 
tijden van arbeidskrapte. Daarom 
hebben we gekozen voor een stij-
ging van de lonen, bovenop de index 
en kregen de oudere leraren einde-
lijk een extra loontrap. Dat was al 
jaren beloofd en het is ook een 
mooie pluim die je geeft aan men-

sen die al een heel tijdje bezig zijn. 
Ten tweede hervormden we de ver-
loven. Een werf die al heel lang niet 
aangepakt was. Ik denk dat we daar 
een goede hervorming realiseerden.
Ten derde: door de maatregelen in 
de cao gaven we de jonge leraar 
meer steun. Dat was een van mijn 
prioriteiten. Dankzij creatief denk-
werk waar jullie ook een sterke bij-
drage aan geleverd hebben, vonden 
we meer dan 50 miljoen euro boven-
op de 1,1%, middelen die we ter be-
schikking hadden. Zo zijn dit school-
jaar alleen al in het basisonderwijs 
meer dan 3700 leraren in het lera-
renplatform kunnen starten, de 
overgrote meerderheid jonge leer-
krachten. Zij hebben een jaar werk-
zekerheid én de garantie dat ze be-
geleiding zullen krijgen.
Wat niet aangepakt is in het geheel 
is de opdracht van de leraar. De le-
raar werkt veel en hard en zijn op-
dracht is veel meer dan de uren die 
hij voor de klas staat. Maar in het 
basisonderwijs gaat nog altijd te 
veel tijd naar administratieve taken. 
Heel wat verplichtingen schaften we 
tijdens de legislatuur af en toch is 
dat niet voelbaar op de werkvloer. 
Er moeten dus andere kanalen zijn 
die deze verantwoordingsdrang heel 
fel in stand houden.
Daarnaast is er nog werk aan het 
definiëren van de opdracht zelf. 
Sommige werkgevers zeggen dat we 
naar een schoolopdracht moeten 
gaan. In het basisonderwijs is die er 
de facto al, maar er worden na de 
schooltijd nog veel uren gepres-
teerd. De job is ook geëvolueerd. De 
leraar staat niet langer alleen voor 
de klas. De uitdagingen zijn zo groot 
geworden dat het werk vandaag - 
ook in de klas - teamwerk moet zijn.

De grootste vraag is daarbij: wan-
neer krijgen leraren tijd voor over-
leg en professionalisering?
Klopt. Omwille van het teamwerk in 
de klas en in de school, moeten we 
mogelijkheden creëren om te over-
leggen buiten de klas. Tijd is een 
eerste vereiste maar hoe kan je dat 
nog inpassen in de overvolle agenda 
die er al is? Er zullen keuzes moe-
ten gemaakt worden en dat zal ook 
een budgettaire consequentie heb-
ben.

Het plan basisonderwijs dat alle 
sociale partners hebben voorge-
legd aan de regering, stelt heel 
duidelijk dat er bijkomende inves-
teringen in het leerkrachtenteam 
moeten gebeuren.
Ja, en daarom ben ik blij dat de sta-
king ook een positief effect heeft ge-
had. Tijdens de plenaire zitting die 
dag heeft een parlementslid van 
N-VA heel nadrukkelijk gezegd: er 
zijn meer zorgleerkrachten nodig in 
het basisonderwijs. Ik vond dat super 
omdat ik al een paar keer van die-
zelfde partij heb gehoord dat de zorg 
doorgeslagen is. Wat natuurlijk 
haaks staat op de realiteit. Een kind 
dat zorgen nodig heeft, of in armoe-
de opgroeit, of in een moeilijke thuis-
situatie zit, brengt die problemen 
mee naar school. Om daarmee om te 
gaan heeft de leraar ondersteuning 
nodig. De hele discussie leverde een 
motie op waarin onder meer expliciet 
staat opgenomen dat er voor het 
kleuter- en lager onderwijs echt 
meer handen moeten komen in de 
klas. Maar de motie spreekt ook over 
extra middelen voor een goede 
schoolorganisatie én over het verho-
gen van de koopkracht van de scho-
len met als opdracht nummer 1 het 
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gelijkschakelen van de werkingsmid-
delen tussen kleuter en lagere 
school. Want dat dat verschil nog be-
staat is een regelrechte schande.

Wat voor ons vandaag echt ont-
breekt aan het loopbaanpact is het 
feit dat de werkgroep schoolleider-
schap niet van de grond is geko-
men.
In het kader van de cao voorzagen 
we 500.000 euro om die schoollei-
ders te versterken. Daarnaast spra-
ken we ook af om te werken aan de 
opleiding en nascholing van de 
schoolleider. Ik hoop dat we daar 
alsnog de gesprekken kunnen ver-
levendigen. Een school met een 
goed ontwikkeld leiderschap is een 

zegen voor de leerkrachten. Je 
merkt dat heel goed in juridische 
disputen. Een school die jammer 
genoeg in een juridisch dispuut ver-
wikkeld is, reageert daar vaak ang-
stig op. Dan volgt in een reflex een 
reeks maatregelen om zich in de 
toekomst nog beter te kunnen ver-
antwoorden. Dat betekent meestal 
nog meer papierwerk. Via goed lei-
derschap kan je dat in toom houden.

Tijdens deze legislatuur is de aan-
trekkelijkheid van het beroep op-
nieuw niet groter geworden en zijn 
er geen extra jonge leraren aange-
trokken. Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk dat we grote stappen kunnen 
zetten als we het basisonderwijs 
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kunnen financieren zoals het secun-
dair. Het zou de werkvoorwaarden 
aantrekkelijker maken. Ik maakte 
voor het parlement de eenvoudige 
berekening: mocht je het lager en 
het kleuteronderwijs financieren zo-
als de eerste graad secundair on-
derwijs dan heb je 1 miljard euro ex-
tra nodig. Investeringen zijn cruci-
aal. Als regering vroegen we om de 
leerplichtleeftijd te verlagen naar 
vijf jaar. Dan kan je niet tegelijkertijd 
verlangen dat bijvoorbeeld het kleu-
teronderwijs moet blijven werken 
met middelen die maar een fractie 
zijn van het secundair onderwijs.
Daarnaast is de communicatie over 
onderwijs heel vaak negatief. Je 
haalt maar nieuws met slechte ver-

eén van de meest cruciale 
elementen om het beroep 
aantrekkelijker te maken is 
je startpositie. Daarom 
maakten we samen met de 
sociale partners werk van 
de lerarenplatformen.
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halen. Dan wordt het moeilijk om 
tegelijk te werken aan een grote 
promotiecampagne voor het beroep.
Toch hebben we de lerarenopleiding 
vernieuwd en komt er straks ook 
een wervingscampagne. Maar er is 
vandaag ook bijzonder weinig werk-
loosheid. De opleiding tot leraar is 
ook zeer gegeerd door de privé.
Eén van de meest cruciale elemen-
ten voor mij om het beroep aantrek-
kelijker te maken is je startpositie. 
Als jonge starter snak je naar loon- 
en werkzekerheid én naar een goe-
de begeleiding. Vandaar dat we sa-
men met de sociale partners werk 
hebben gemaakt van die leraren-
platformen.

er is ook heel wat te doen over het 
niveau van de opleiding. Kunnen 
masters een meerwaarde bieden?
Persoonlijk denk ik van wel. Ik vind 
het vreemd dat het basisonderwijs 
een van de weinige leeromgevingen 
is waar quasi alleen maar bachelors 
tewerk gesteld zijn. Een mix van 
profielen heeft mijn voorkeur.
Natuurlijk, als je masters wil aan-
trekken, moet je ook naar de verlo-
ning kijken. Daar moeten we de ko-
mende jaren met open vizier over 
nadenken. En let op, het is niet zo 
dat ik de lerarenopleiding aan de 
hogescholen niet waardevol vind. 
Integendeel. Maar als we willen dat 
nog meer verschillende profielen 
kiezen voor het basisonderwijs, dan 
moet je ook iets voorzien op dat 
masterniveau. Want vandaag raadt 
geen enkele secundaire school een 

leerling met universitaire ambities 
aan om leerkracht basisonderwijs 
te worden.

De impact van het M-decreet is erg 
groot. Het is gestemd in de vorige 
legislatuur en de uitrol ervan 
vroeg heel wat vergaderwerk (en 
dat vraagt het nog altijd). In het 
veld leeft vooral het gevoel: help, 
we verdrinken!
Als je puur naar de cijfers kijkt, dus 
naar het aantal kinderen dat minder 
naar het buitengewoon basisonder-
wijs gaat, dan is ons doel bereikt: 
het M-decreet is een evolutie, geen 
revolutie. Er zijn vandaag 2700 kin-
deren minder in het buitengewoon 
onderwijs. Dat lijkt niet zoveel als je 
weet dat er meer dan 2300 basis-
scholen zijn in Vlaanderen. 
Bovendien zien we dat het leerlin-
genaantal in het buitengewoon on-
derwijs nu opnieuw begint te stij-
gen. Maar de impact is wel groot.
Er waren bij aanvang geen extra 
middelen voorzien. De redeneerfout 
die toen gemaakt is, is dat je kinde-
ren die verspreid zitten over heel 
Vlaanderen onmogelijk met dezelf-
de middelen dezelfde omkadering 
kan geven als kinderen die gecon-
centreerd zitten in één school.

Dat heeft het COV van bij het begin 
van de onderhandelingen, tot op 
vandaag herhaald. 
Daarom vervroegden we de waar-
borg, ook al was die nog niet in wer-
king getreden, en verdubbelden we 
de middelen tot 130 miljoen euro. 

We werkten goed samen. Ik heb de 
houding van de vakbonden en dus 
ook van het COV zeer sterk op prijs 
gesteld. Jullie bleven meedenken 
over verbeteringen, ook in de klas. 
Wij stuurden al bij. Kinderen met 
gedragsproblemen kunnen bijvoor-
beeld sneller, eventueel ook tijde-
lijk, naar het buitengewoon onder-
wijs. We onderzoeken of werken 
met ‘fast teams’ (snelle interventies 
vanuit het ondersteuningsnetwerk 
voor kinderen met gedragsproble-
men) zoals in Kortrijk soelaas kan 
bieden in de klas. Maar wat ik niet 
wens is dat een goed bedoeld de-
creet tijdelijk leidt tot minder inclu-
sie of zelfs tot een aversie van inclu-
sie. Gelukkig zie ik dat niet bij de le-
raren. Het is hoog tijd dat we van 
het M-decreet een echt B-decreet 
maken, een Begeleidingsdecreet dat 
gericht is op de leerwinst voor elke 
leerling. Alle ondersteuning die we 
in de scholen inzetten voor kinderen 
met extra zorgvragen moet snel en 
efficiënt ingezet kunnen worden, 
dichtbij de leerling en de leerkracht.

Wij maken ons ook zorgen over het 
statuut en de arbeidsvoorwaarden 
van de ondersteuner die nog steeds 
niet gedefinieerd zijn. nochtans 
zijn er al voldoende analyses ge-
maakt over de GOn-begeleiders en 
over de pijnpunten in hun statuut.
We zegden vooraf: we nemen drie 
jaar tijd om dat statuut uit te wer-
ken. We zitten nu in het derde jaar. 
Maar voor mij hangt dit ook samen 
met de evaluatie van de ondersteu-

       Ik vind dat jullie 
  als COV verantwoordelijkheid 
namen in budgettair moeilijke 
omstandigheden. 
   Dat apprecieer ik erg. Ook op 
moeilijke momenten kwamen 
jullie altijd onderhandelen 
en dachten jullie 
     constructief mee.
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ningsnetwerken. Ook daar worden 
pijnpunten gesignaleerd. 
Bijvoorbeeld over de afstanden die 
sommige ondersteuners moeten af-
leggen omwille van de manier waar-
op de netwerken nu georganiseerd 
zijn. Daarover moeten eerst knopen 
doorgehakt worden en dan moeten 
we het statuut daaraan koppelen.

Je erkende altijd het belang van 
sterk buitengewoon onderwijs 
maar op dit moment zijn er geen 
grote wijzigingen in dat buitenge-
woon onderwijs zelf gebeurd, ter-
wijl die ploeg ook wel schreeuwt 
om een aantal aanpassingen. 
Weet je, de implementatie van het 
M-decreet kostte mij ook slapeloze 
nachten. Het was een fenomenale 
opdracht om mee te starten. Ik 
maakte expliciet de keuze voor een 
sterk buitengewoon onderwijs. En 
dan heb ik het niet alleen over peda-
gogisch sterk.
Een ingrijpende reorganisatie van 
het buitengewoon onderwijs lag erg 
moeilijk. Daarom beperkten we ons 
tot aanpassingen. Er is bij de stem-
ming van het M-decreet beslist om 
een type 9 te maken en om type 1 en 
8 samen te laten samensmelten tot 
basisaanbod. Kinderen in het basis-
aanbod zouden na twee jaar terug-
vloeien naar het gewoon onderwijs. 
Dat heb ik moeten bijsturen. 
Leerkrachten klampten me aan om-
dat ze merkten dat dat een onmoge-
lijke opdracht was. Maar dat er nog 
meer werk aan de winkel is, is dui-
delijk. In het basisaanbod zitten 
vandaag twee heel verschillende ty-
pes kinderen. En ook in andere ty-
pes van het buitengewoon onderwijs 
gebeurden zware verschuivingen. 
Bovendien moeten we ook de omka-
dering en financiering van het bui-
tengewoon onderwijs terug bekij-
ken. 
Wat hoopgevend is, is dat in het de-
bat dat we op 20 maart hadden, alle 
fracties pleitten voor een doorge-
dreven samenwerking tussen ge-
woon en buitengewoon onderwijs. 
Niemand sprak nog over de afschaf-
fing van het buitengewoon onder-
wijs.

een toekomstplan voor het basis-
onderwijs stond niet in het regeer-
akkoord. Wel heb je het twee keer 

heel expliciet in je beleidsbrief 
vermeld. Op het einde van de legis-
latuur zitten we nog altijd zonder 
plan. Daarom hebben onze leden 
massaal gestaakt op 20 maart. er 
ligt vandaag een motie voor. Toch 
blijven we op onze honger zitten.
Er zijn wel belangrijke stappen ge-
zet. Bij de start van de legislatuur 
lag de focus op de vernieuwing van 
het secundair onderwijs. Maar de 
eerste maatregelen hadden vooral 
betrekking op het basisonderwijs. 
Het leek wel of dat een onderdeel 
was van het secundair. Ondertussen 
is er een plan, is er een motie in het 
parlement en hebben we reeds een 
eerste aanzet gegeven voor de uit-
voering van het plan met 40 miljoen 
extra in de begroting 2019 en met 
het lesvrij maken van de directeurs 
basisonderwijs.

Dat heeft bij onze leden veel kwaad 
bloed gezet. Daarom ook is er in de 
Vlaamse Onderwijsraad een advies 
gekomen over de specificiteit van 
het basisonderwijs.
En daarom heb ik het ook bijge-
stuurd. We kregen inderdaad de 
krachtlijnen van de Vlor en dan heb 
ik gevraagd om dat nog meer uit te 
werken. Ik riep alle partners samen 
op het kabinet. Maar toen het advies 
van de sociale partners klaar was, 
waren we al vrij ver in de legisla-
tuur. Ik kreeg middelen en ik beslis-
te ook de laatste keer om alle extra 
middelen naar het basisonderwijs te 
laten gaan. Bovendien zitten de drie 
sporen uit het toekomstplan van de 
sociale partners vervat in de regel-
geving. Wat we nu warm moeten 
houden is dat het plan op tafel ligt, 
dat er een motie is die erkent dat 
het basisonderwijs veel extra mid-
delen nodig heeft en dat geen enke-
le Vlaamse regering zal kunnen 
starten aan de volgende legislatuur 
zonder een groeipad in de middelen. 
Voor mij zou het zelfs ideaal zijn 
mochten we decretaal kunnen bepa-
len wat dat groeipad kan zijn zodat 
er investeringsrust komt en je ook 
als organisatie een lange termijn-
planning kan maken. Ik had wel aan 
de sociale partners gevraagd, leg 
een focus. Want 1,8 miljard euro, 
dat kunnen wij niet vinden. Het is 
spijtig dat dat niet gebeurd is.
Het klopt, er is op dit moment geen 

plan basisonderwijs maar als ik de-
gene kan zijn die de steen in de ri-
vier heeft verlegd zodat geen enkele 
regering meer zonder dat investe-
rings-engagement kan starten, dan 
ben ik eigenlijk ook niet ongelukkig.

Hoe evalueer je de samenwerking 
met ons als vakbond?
Mmmm … een uitdaging (lacht). Ik 
ben opgegroeid met het vakbonds-
werk, dat weten jullie, en ook door-
drongen van een heel diep gevoel 
dat je om beleid te maken sociale 
partners nodig hebt en moet res-
pecteren. We werkten wat mij be-
treft zeer goed samen en hadden 
ook heel mooie momenten in het 
overleg. Wat ik als pijnpunt ervoer 
is dat in onderwijs elke hervorming 
heel veel tijd en overleg vraagt. 
Onwaarschijnlijk. Er zijn zoveel no-
den en zorgen in onderwijs en alles 
hangt met alles samen. Het respect 
voor het overlegwerk is zeker niet 
afgenomen. 
Ik vind dat jullie als COV wel verant-
woordelijkheid namen in budgettair 
moeilijke omstandigheden. Dat ap-
precieer ik erg. Ook op momenten 
dat het moeilijk was en we moesten 
besparen, kwamen jullie altijd on-
derhandelen en dachten jullie con-
structief mee.
Ik ondervond ook in heel het onder-
wijs, bij de COV-leden en in de scho-
len, een extreme hartelijkheid, een 
grote menselijkheid. Dat was overi-
gens het mooiste dat ik tijdens deze 
legislatuur gedaan heb: het terrein 
bezoeken. Ik denk dat nergens het 
engagement groter is dan in onder-
wijs.

Maar dat brandt onze mensen ook 
kapot natuurlijk. Ze blijven maar 
doorgaan tot het motortje het be-
geeft.
Dat is die empathie hé, jongeren 
graag zien. Je neemt de zorgen van 
je hele klas mee naar huis. Ik heb 
dat bij mijn mama gezien: die zag 
het als een leerling niet goed in zijn 
vel zat en die ging er dan naartoe. 
Dat is wat de job zo mooi maakt, je 
maakt echt het verschil, maar ook 
wat hem zo moeilijk maakt. n
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n1. Dit interview werd afgenomen op 27 maart 2019.


